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În conformitate cu prevederile Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nr. 16/2015 pentru 
aprobarea procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor 
clienţilor finali, vă aducem la cunoştinţă modalităţile de transmitere a sesizărilor, principalele categorii de sesizări, termenul legal 
de depunere (dacă există), precum și termenul de soluționare, programul de audienţe din punctele Enel (cu toate detaliile 
necesare), precum şi drepturile clientului final de a apela la ANRE (la adresă - Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, 
prin telefon – 021-327.81.74, 021-327.81.00, prin fax – 021-312.43.65 şi prin e-mail –  anre@anre.ro), la alte proceduri 
extrajudiciare sau la instanţa judecătorească în vederea soluţionării plângerilor. 
 
Modalităţile de transmitere a sesizărilor sunt: 
 

 www.enel.ro, secţiunea “Contact”; 

 E-mail – contacteem.ro@enel.com; 

 Fax – 0372.871.079 pentru clienţii Enel Energie Muntenia SA; 

 Serviciul Informaţii Clienţi - Info Enel – 0800.07.08.09; 

 Registratura Enel – Bulevardul Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1, Bucureşti (L-V: 08:00-15:00); 

 Punctele Enel. 
 
Principalele categorii de sesizări sunt: 
 

Categorie Termen legal depunere Termen legal soluţionare* 

Contractarea gazelor naturale - 15 zile* 

Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate - 15 zile* 

Ofertarea de preţuri şi tarife - 30 zile 

Continuitatea în alimentarea cu energie - 30 zile 

Asigurarea calităţii gazelor naturale furnizate - 15 zile* 

Funcţionarea grupurilor de măsurare - 30 zile* 

Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei 
în vigoare 

- 30 zile 

Schimbarea furnizorului - 30 zile 

Modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate 
de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare 

- 30 zile 

Rezolvarea altor plăngeri ale clientilor finali - 30 zile 
* Solicitări conform Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007.  
Conform Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007, clientul are dreptul să adreseze 
reclamaţii în legatură cu nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în standardul de performanţă către: 
- furnizor în termen de max. 30 de zile de la data expirarii termenelor de soluţionare prevăzute în tabelul de mai sus pentru solicitările conform standardului de 
performanţă, caz în care furnizorul comunica răspunsul reclamantului în termen de cel mult 20 zile de la data înregistrării reclamaţiei; 
- ANRE, în termen de max. 60 de zile de la data expirarii termenelor de soluţionare prevăzute în tabelul de mai sus pentru solicitările conform standardului de 
performanţă, caz în care ANRE lcomunica răspunsul reclamantului şi furnizorului, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării reclamaţiei. 
În cazul solicitărilor cu privire la facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate, se consideră numai sesizările adresate în scris de către clienţi. 

 
Programul de  audienţe este: 

 
Judeţ Punct Enel Adresă Funcţie / Nume Program 

Bucureşti 
 

Punct Enel Nord 
b-dul Dimitrie Pompeiu, 

nr. 10 A, sector 2 
Şef Punct Enel Nord 

Bădic Florenţa 
Marţi 10.00-12.00 
Joi 15.00-17.00 

Punct Enel Berceni 
şos. Giurgiului nr. 127, bl. 

2B, parter, sector 4 
Șef Punct Enel Berceni 

Marin Angelica 
Marţi 10.00-12.00 
Joi 15.00-17.00 

Punct Enel Militari 
b-dul G-ral Vasile Milea, 
nr. 2P, parter, sector 6 

Șef Punct Enel Militari 
Bloţiu Adriana 

Marţi 10.00-12.00 
Joi 15.00-17.00 

Punct Enel Decebal 
Calea Călăraşi, nr. 250, 

bl. S18, sector 3 
Șef Punct Enel Decebal 

Teodorescu Valentin 
Marţi 10.00-12.00 
Joi 15.00-17.00 

Punct Enel Pantelimon 
şos. Pantelimon, nr. 253, 

bl. 44, sector 2 

Șef Punct Enel 
Pantelimon 

Cojocaru Valentin 

Marţi 10.00-12.00 
Joi 15.00-17.00 

Punct Enel Drumul 
Taberei 

Aleea Băiuţ, nr. 4, bl. C7 
bis, sector 6 

Șef Punct Enel Drumul 
Taberei 

 Iancu Mihaela 

Marţi 10.00-12.00 
Joi 15.00-17.00 

Giurgiu Punct Enel Giurgiu 
str. Dr. Ing. Marin D. 

Dracea nr. 2 
Șef Punct Enel Giurgiu 

Ghetu Ioana 
Marţi 10.00-12.00 
Joi 13.00-15.00 
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